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Resumo 

A Ansiedade é um estado emocional que com frequência está associada aos quadros de 

depressão. Os sinais e sintomas relacionados a estas patologias podem desencadear reações 

que afetam a qualidade de vida do indivíduo, comprometendo a sua saúde emocional e mental, 

muitas vezes requerem tratamento por causarem prejuízo em suas relações sociais e 

ocupacionais. O número de pessoas que procuram por tratamentos que auxiliem a medicina 

ocidental nas mais variadas disfunções é cada vez maior. A acupuntura é uma técnica 

terapêutica da Medicina Tradicional Chinesa que vem sendo utilizada como complemento para 

a medicina alopática. O presente trabalho tem como objetivo atestar que a acupuntura auxilia 

no tratamento dos sintomas da ansiedade e da depressão. Foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos científicos e teses relacionados ao tema proposto. Os resultados 

mostraram que o uso da acupuntura no tratamento dos sintomas da ansiedade e da depressão 

apresentou relevantes resultados terapêuticos para atenuar sintomas psicológicos e 

fisiológicos.  A realização de pesquisas clínicas com humanos é necessária para demonstrar 

os verdadeiros efeitos da acupuntura e para que seja mais aceita e indicada pelos profissionais 

de saúde como uma nova opção de tratamento para as pessoas que sofrem com esses sintomas.  
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1. Introdução  

A ansiedade é um sentimento muito difícil de ser caracterizado de forma precisa, pois há pouca 

concordância entre os estudiosos. É uma experiência individual de emoção desagradável, 

vivenciada várias vezes ao longo da vida e que pode ser considerada uma resposta natural do 

organismo a uma situação subjetiva direcionada para o futuro do sujeito. A ansiedade pode se 

constituir em uma entidade patológica, como um sintoma ou como um quadro propriamente 

dito (HOMES, 1997). 

Segundo Teodoro (2010), depressão é um transtorno mental, causado por complexa interação 

entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais, caracterizado por angústia, 

rebaixamento do humor e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida.  

Tanto a ansiedade quanto a depressão respondem em alguns casos aos mesmos medicamentos, 

mostrando um estado de comorbidade entre elas (duas ou mais condições separadas ocorrendo 

ao mesmo tempo). A ansiedade não diagnosticada e não tratada torna-se crônica, podendo 

evoluir anos depois para a depressão (TEODORO, 2010).  

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) baseia-se no taoísmo, movimento filosófico 

desenvolvido a partir da observação da natureza. Surgiu por volta do ano 2500 a.C. e apoia-se 

 nas leis físicas e biológicas da natureza. Através de uma visão holística, vê o homem integrado 
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ao seu meio ambiente, assim como a sua fisiologia (YAMAMURA, 2001). 

A acupuntura passou a despertar maior interesse científico dentro da visão médica ocidental 

somente nas últimas décadas, em função das descobertas das bases neurobiológicas da  

transmissão dos estímulos dolorosos e dos mecanismos de neurotransmissão e neuromodulação 

por opióides endógenos (WEN, 1985). 

O presente estudo veio atestar o auxílio da acupuntura no tratamento dos sintomas da ansiedade 

e da depressão, assim como estudar os principais fatores que desencadeiam os sintomas dessas 

patologias e o grau de comprometimento das emoções envolvidas. Este trabalho justifica-se pelo 

crescente número de indivíduos que procuram auxílio para o alívio dos mais variados sintomas 

físicos e psíquicos por meio de técnicas terapêuticas complementares, justifica-se também pela 

necessidade de identificar novas alternativas de tratamento para pacientes que de alguma forma 

estão sofrendo algum tipo de doença psicossomática (mecanismo de defesa psicológico que se 

refere ao uso do corpo para reagir a uma mensagem emocional ou interpessoal).  

Faz-se necessário estudos sistematizados através de pesquisas básicas e clínicas com humanos 

para mostrar a eficácia ou não desses procedimentos para que a população tenha acesso aos 

benefícios das técnicas terapêuticas complementares e para que a acupuntura seja mais aceita e 

indicada pelos profissionais de saúde como uma nova opção de tratamento para as pessoas que 

sofrem com esses sintomas.   

2. Ansiedade 

Segundo Graeff (2004), a ansiedade é um estado emocional que com frequência está associada 

aos quadros de depressão. Atualmente é um sintoma psíquico bastante propagado na sociedade, 

muitas vezes requer tratamento para diminuir os seus sintomas. Pode ser desencadeada por 

adversidades do dia a dia e grande parte de seus portadores possuem uma predisposição 

genética. A ansiedade pode ser adaptativa, uma função natural do organismo que auxilia o 

indivíduo a lidar com situações desconhecidas e situações difíceis, interpretadas anteriormente 

como perigosa. É caracterizada por manifestações subjetivas que variam de uma percepção 

alterada da consciência até o medo profundo.  

Tem sido o sintoma da fronteira entre o distúrbio físico e a desordem da mente. É experimentada 

somática e psicologicamente. Ela é uma reação de defesa do cérebro a um risco desconhecido. 

Quem sofre de ansiedade costuma ser pessimista, ter preocupações intensas, duradouras e 

frequentes. A ansiedade é considerada patológica quando acontece de forma excessiva e 

persistente. Os transtornos da ansiedade são causados por uma detecção falha e 

consequentemente pela expressão inadequada dos comportamentos defensivos (GRAEFF, 

1999). 

A ansiedade, como o medo, costuma mobilizar as pessoas a fazer as mudanças necessárias em 

suas vidas para aliviar esse sentimento perturbador. Ela também pode paralisar, de modo que a 

pessoa é incapaz de tomar qualquer atitude (KOENIG, 2012).   

A ansiedade é uma emoção gerada por uma antecipação de um perigo difuso, difícil de prever 

e de controlar. Transforma-se em medo diante de um perigo bem identificado. A ansiedade é 

acompanhada por modificações fisiológicas e hormonais, características dos estados de 

ativação elevada, e está muitas vezes associada ao comportamento de conservação-retração ou 

a atitude de evitação (DORON & PAROT, 2001). 

Além dos efeitos motores e viscerais da ansiedade, seus efeitos sobre o pensamento, a percepção 

e o aprendizado não devem ser ignorados. A ansiedade tende a produzir confusão e distorções 

perceptivas não apenas em termos de tempo e espaço, mas de pessoas e significados dos eventos 

(KAPLAN, 1997). 

Os distúrbios ansiosos compreendem as fobias, as crises de angustias ou ataques de pânico, a 

ansiedade generalizada, manifestações obsessivas e compulsivas, e ansiedade pós-traumática. 
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Com exceção das crises de angústia, os medicamentos recomendados para as manifestações 

sintomáticas da ansiedade patológica são os benzodiazepínicos ou tranquilizantes menores 

(DORON & PAROT, 2001).  

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV-TR (2002), o 

transtorno de ansiedade generalizada se caracteriza por:  

  
Uma ansiedade ou preocupação excessiva (expectativa apreensiva), ocorrendo na 

maioria dos dias por um período de pelo menos seis meses. O indivíduo considera 

fácil controlar a preocupação. A ansiedade e a preocupação são acompanhadas de pelo 

menos três sintomas adicionais, de uma lista que inclui inquietação, fatigabilidade, 

dificuldade em concentrar-se, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. 

Embora os indivíduos com transtorno de ansiedade generalizada nem sempre sejam 

capazes de identificar suas preocupações como excessivas, eles relatam sofrimento 

subjetivo devido a constante preocupação, tem dificuldade em controlar a 

preocupação, ou experimentam prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou 

em outras áreas importantes. A intensidade duração ou frequência da ansiedade ou 

preocupação são claramente desproporcionais à real probabilidade ou impacto do 
evento temido. (DSM-IV, 2002:457)  

 

3. Depressão  

Segundo Teodoro (2010), depressão é um transtorno mental, causado por complexa interação 

entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais, caracterizado por angústia, 

rebaixamento do humor e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida. Genes, 

hormônios, neurotransmissores, nutrientes celulares, substancias químicas, auto-estima, 

pensamentos, personalidade, crenças, reações emocionais, conflitos inconscientes, fatores 

sócio-culturais e ambientais, situações cármicas e vinculações espirituais formam uma imensa 

rede de intercomunicações, dando forma ao quadro depressivo.  

De acordo com o DSM-IV-TR (2002), os principais sintomas da depressão são: humor 

deprimido na maior parte do tempo e perda de interesse ou prazer por quase todas as atividades. 

Esses sintomas devem estar presentes praticamente todos os dias, por um período de mais de 

duas semanas, devendo o indivíduo apresentar também sintomas adicionais, tais como: 

alterações no apetite ou peso, sono e atividade psicomotora; fadiga; sentimentos de desvalia ou 

culpa; energia reduzida; irritabilidade; dificuldade para pensar, concentrar-se ou tomar 

decisões; pensamentos recorrentes sobre morte ou ideação suicida, planos ou tentativas de 

suicídio. 

As pessoas com depressão podem apresentar alterações biológicas com potencial de aumentar 

os riscos de desenvolver doenças crônicas. Os fatores biológicos e psicológicos estão 

envolvidos nas causas da depressão. As bases biológicas da depressão constam nos 

neurotransmissores cerebrais e seus receptores (O’CONNOR, 2011). 
O controle inibitório da atividade do eixo hipotálamo - hipófise – adrenal (HPA) está diminuído 

nos pacientes deprimidos. Por isso eles podem apresentar níveis basais elevados de cortisol e 

frequentemente observa-se a associação entre a depressão e as doenças orgânicas, as alterações 

do sistema imunológico e do sistema neurovegetativo (ROSSI, 1997). 

As explicações sobre as causas da depressão ainda não encontram consonância no meio 

científico. Durante algum tempo, dentro de um processo natural de construção do 

conhecimento, diferentes olhares buscaram possíveis causas para esse transtorno. Teria a 

depressão uma origem orgânica, provocando alterações psicológicas? Ou começaria na esfera 

psicológica, levando a disfunções neuroquímicas? (TEODORO, 2010). 

Atualmente, de forma mais ponderada, médicos e psicólogos consideram a existência de ambas 

as possibilidades, sendo que, nos transtornos depressivos, normalmente coexistem fatores 



psicológicos e orgânicos. Os primeiros envolvem a personalidade, conteúdos inconscientes e 

sistemas de crenças. Já os de ordem orgânica envolvem aspectos fisiológicos, com a 

possibilidade de influência genética. Acredita-se numa complexa interação entre esses fatores, 

sendo que, em alguns casos, a origem possa apresentar prevalência de um dos dois, como nos 

casos de lesões cerebrais e perdas de entes queridos (TEODORO, 2010). 

Segundo Teodoro (2010), tratamento antidepressivo deve envolver o ser humano como um todo 

e para isso deve-se levar em consideração dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Para a 

melhora do quadro depressivo, a psicoterapia pode ser realizada individualmente, com a família 

ou em grupo, e sob ótica de escolas, como a psicodinâmica, comportamental, cognitiva 

comportamental, terapia interpessoal entre outras.  

As intervenções farmacológicas são as mais comuns para o tratamento da depressão. Podendo 

lançar mão da psicoterapia (TEODORO, 2010). 

 

4. Associação entre ansiedade e depressão  

A associação entre ansiedade e depressão tem impacto negativo no prognóstico da depressão, 

pois aumenta a incidência de tentativas de suicídio, maior gravidade e maior impacto na 

disfunção sócio ocupacional, e ainda apresenta pior resposta ao tratamento. A ansiedade está 

presente em vários transtornos psiquiátricos e ocorre muitas vezes associada ao humor 

deprimido, ou depressão. 

A marca da depressão é uma tristeza persistente ou humor “vazio”, às vezes experimentado 

como tensão ou ansiedade. À vida falta prazer. As pessoas com depressões brandas podem ter 

motivações para comer, sexo, trabalho ou jogos, mas as atividades parecem ocas; pessoas com 

depressões mais graves desistem dessas atividades, sentindo-se cansadas, tensas ou amargas 

para participarem (O’ CONNOR, 2011).   

Para Teodoro (2010), a influência de fatores genéticos no desenvolvimento da depressão pode 

ser decorrente de um aumento da sensibilidade do indivíduo aos eventos estressantes. A 

ansiedade não diagnosticada e não tratada torna-se crônica, podendo evoluir anos depois para 

a depressão. Tanto a ansiedade quanto a depressão respondem aos mesmos medicamentos em 

alguns casos, mostrando um estado de comorbidade entre elas (duas ou mais condições 

separadas ocorrendo ao mesmo tempo). 

   

5. Ansiedade na visão oriental 

 

Os Fatores de Doenças são os fatores originadores ou precipitadores associados com a origem 

da doença, enquanto, o Padrão de Desarmonia é o complexo de mudanças patológicas internas 

e externas associado com os fatores de doenças que provocam o desequilíbrio na interação entre 

o corpo e o meio ambiente; e o corpo é a base para a vida física, emocional, mental e espiritual, 

e está baseado em uma estrutura organizacional, formada pelas Substâncias, Canais e Colaterais 

(Jing Lou), Órgãos e Vísceras Zang Fu) e pelos Tecidos (ROSS, 1994). 

Na Medicina Tradicional Chinesa não existe separação entre mente, corpo e espírito. Não há 

classificação de doenças ou distúrbios exclusivamente psicológicos ou psiquiátricos 

(YAMAMURA, 2001).  

De acordo com Campiglia (2004), fenômenos como a ansiedade são sintomas de distúrbios de 

outra ordem. Baseado no princípio chinês em que corpo, mente e espírito não se dissociam e na 

relação entre os cinco principais órgãos do corpo (coração, baçopâncreas, pulmão, rins e fígado) 

a ansiedade é causada por uma perturbação do sistema do coração. Uma desarmonia em um dos 

cinco órgãos, ocasionará automaticamente um desequilíbrio nos aspectos mentais e espirituais 

desses órgãos, chamados respectivamente de shen, hun, po, yi e zhi (AUTEROCHE & 

NAVAILH, 1992).  
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Para Campiglia (2004), a ansiedade é um sintoma de desequilíbrio mais marcadamente 

considerada um distúrbio do shen, que significa espírito. Para os chineses, o espirito reside no 

coração. Esse espírito não fica preso no coração, mas circula por todo o corpo, garantindo a 

vitalidade e a consciência, regulando o humor e a sensação de bem-estar no mundo, como 

ressalta o autor: 
  

O Shen aloja-se no coração. O coração é o órgão que funciona como receptáculo das 

funções ativas da consciência, ele abriga ou expressa sentimentos, emoções, desejos 

mais profundos, imaginação, intelecto e memória dos eventos passados. Como um 
copo ou cálice, o coração contém o sangue e o Shen, que são seu conteúdo, seu vinho 

sagrado... Ou seja, ao se alojar no coração, o Shen não está em lugar fixo, mas circula 

como sangue nos vasos. Ele está em todo o corpo, pois o sangue dos vasos irriga tudo, 

da pele aos olhos. O Shen é, portanto, uma atividade dinâmica que está na essência do 

coração. Adquire-se e desenvolve-se a consciência interagindo com o mundo e com 

os próprios órgãos e o Shen está presente em cada um deles. (CAMPIGLIA, 2004:92) 

Segundo Ross (2003), o surgimento de distúrbios de ansiedade está relacionado constantemente 

a um desequilíbrio entre os sistemas do coração e do rim: A ansiedade do coração está baseada 

no medo do rim, com sentimentos característicos de apreensão, do medo de que algo terrível 

aconteça. A ansiedade pode então vir combinada de sobressaltos e receio, com sinais físicos 

como tremor, frequência urinária ou intestinos soltos.          

A ansiedade é o resultado de um distúrbio do Shen, é um sintoma que indica que o espírito não 

está conseguindo se mover de modo adequado pelo corpo, o autor afirma então, que na 

perspectiva chinesa, existem pelo menos três tipos diferentes de ansiedade, de acordo com a 

situação que a originou: ansiedade por excesso; ansiedade por estagnação e ansiedade por 

deficiência (ROSS, 1994).  

Para Ross (1994), ansiedade por excesso onde o fogo fleuma do coração é uma forma de 

excesso que pode levar a ansiedade e à confusão de pensamento, linguagem e comportamento. 

Consiste, essencialmente, em fleuma, decorrente da deficiência do baço, em combinação com 

o fogo do coração. Pode surgir de um estresse emocional, ou do excesso de fumo, do álcool e 

de alimentos gordurosos, e com falta de exercícios físicos.  

Já a ansiedade por estagnação, o distúrbio do movimento pode ter origem na estagnação. A 

estagnação do Qi do coração e do Qi do fígado, decorrentes da estagnação emocional, podem 

levar ao distúrbio do espírito do coração e à hiperatividade do Yang do fígado, levando à 

ansiedade. Pode ainda resultar em acúmulo de fleuma, que pode perturbar a livre circulação do 

espírito, causando ansiedade (ROSS, 1994).  

A ansiedade por deficiência, a ansiedade aumenta quando a energia está reduzida, quando há 

deficiência por falta de sono e descanso, excesso de trabalho, estresse, doença e nutrição 

deficiente, além de outros fatores. A deficiência do Qi do coração e do rim, do Yin do coração 

e do rim, e do sangue do coração e do baço podem dar origem à ansiedade, pois são necessários 

para manter o espírito estável (ROSS, 1994). 

 

6. Depressão na visão oriental 

 

A atividade mental necessita do Jing Qi dos Órgãos (Zang), como base material. A emoção do 

Coração é a Alegria, a do Baço é o Pensamento, a do Pulmão é a Tristeza, a do Rim é o Medo 

e a do Fígado é a Raiva. O excesso de uma emoção fere o órgão, afeta essencialmente sua 

atividade funcional e acarreta um desregramento da “subida e da descida do Qi”, cria desordem 

entre o Qi e o sangue (AUTEROCHE & NAVAILH, 1992). 

Shen, Hun, Po, Yi e Zhi são os aspectos mentais e espirituais da Medicina Chinesa. Cada um 

deles faz parte de um elemento ou símbolo e está contido em um órgão do corpo. Representam 



a mente, a consciência, a alma, os instintos, a intenção, a direção do pensamento e a vontade de 

viver (CAMPIGLIA, 2004). 

Para Maciocia (1996), cada entidade visceral está relacionada a um órgão (Zang) e produz uma 

matriz emocional (emoção). O Coração – Mente (Shen) produz a alegria; o Fígado – Alma 

Etérea (Hun) produz a raiva; o Pulmão – Alma Corpórea (Po) produz a tristeza; o Baço/Pâncreas 

– Inteligência (Yi) produz a preocupação; o Rim – Força de Vontade (Zhi) produz o medo. 

Os livros chineses normalmente atribuem a depressão mental à estagnação do Qi do Fígado em 

suas várias manifestações, incluindo a estagnação do Qi do Fígado que se transforma em Calor 

e a estagnação do Qi do Fígado com Fleuma. Nos estágios tardios de depressão mental, 

aparecem os padrões de Deficiência (MACIOCIA, 2007). 

Na depressão grave, o Fígado está sempre envolvido por abrigar a Alma Etéria (Hun). A Alma 

Etérea é responsável pelos nossos sonhos de vida, planos, idéias, projetos, sentido de propósito, 

relação com outras pessoas, etc. Assim, se o movimento da Alma Etéria estiver deficiente (seja 

por sua falta de atividade ou por controle excessivo da Mente), a pessoa fica deprimida; se o 

movimento estiver excessivo (seja por sua hiperatividade ou por falta de controle da Mente), a 

pessoa pode manifestar comportamento maníaco (MACIOCIA, 2007). 

A falta de “movimento” da Alma Etérea, e consequentemente a depressão, pode ser decorrente 

de fatores patogênicos inibindo a Alma Etérea (por exemplo, a estagnação do Qi do Fígado) ou 

de uma deficiência do Fígado, Baço ou Rim, os quais não estimulam a Alma Etérea 

(MACIOCIA, 2007). 

 

7. Substâncias Vitais 
 

De acordo com Ross (1994), as matérias básicas, segundo as concepções da Medicina 

Tradicional Chinesa, são o Qi (Energia), o Xue (Sangue), o Jing (Essência), o Shen (espírito) e 

o Jin Ye (Líquidos Orgânicos). 

O Qi, o sangue (Xue) e os líquidos orgânicos (Jin Ye) são os materiais básicos do organismo. 

Sua origem, desenvolvimento, circulação e sua distribuição, só podem efetuar-se graças à 

atividade funcional das vísceras. Mas, inversamente, a atividade funcional das vísceras não se 

pode manifestar sem que o Qi, o sangue e os líquidos orgânicos lhe sirvam de base material 

(AUTEROCHE & NAVAILH, 1992). 

O Qi é considerado o comandante de Xue e o Xue é a mãe de Qi, que ativa a formação de Xue 

e ao mesmo tempo move e o retém dentro dos vasos, enquanto o Xue nutre e umedece os Zang 

Fu que formam e governam o Qi (ROSS, 1994). 

Para Maciocia (1996), o Jing é, em geral, traduzido como “Essência”. O termo “Essência” 

aparece nos livros sobre medicina chinesa, utilizado em três contextos diferentes com 

significados um pouco distintos: Essência pré-Celestial; Essência pós-Celestial e Essência do 

Rim.   

Essência pré-Celestial ou Essência pré-Natal: A concepção é uma combinação das energias 

sexuais do homem e da mulher, para formar aquilo que os antigos chineses chamavam de 

Essência pré-Celestial (em português, também conhecido como Essência pré-Natal) do ser 

humano recém concebido. A Essência pré-Celestial é formada antes do nascimento 

(MACIOCIA, 1996). 

Essência pós-Celestial: É aquela que é refinada e extraída dos alimentos e dos fluidos do 

Estômago e Baço, após o nascimento (MACIOCIA, 1996).  

Essência do Rim: É mais um tipo de substância vital que desempenha um papel muito 

importante na fisiologia humana. Deriva tanto da Essência pré-Celestial quanto da pós- 

Celestial. Apresenta interação com a Essência pós-Celestial e é reabastecida por ela. Essa 

Essência é estocada no Rim, mas também circula por todo o organismo, em particular nos Oito 
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Vasos Extraordinários. Ela determina crescimento, reprodução, desenvolvimento, maturação 

sexual, concepção, gravidez, menopausa e envelhecimento (MACIOCIA, 1996). 

Os Fluidos Corpóreos são chamados de Jin Ye, em chinês. Esse termo é composto de dois 

caracteres: Jin, que significa “úmido” ou “saliva”; e Ye que significa “fluido”. Jin são fluidos 

puros, claros e aquosos, e circulam com o Qi Defensivo no espaço entre a pele e os músculos. 

Ye são líquidos turvos, pesados e densos, circulam com o Qi Nutritivo no interior; umedecem 

o cérebro, a espinha e a medula óssea, as articulações e os órgãos dos sentidos (MACIOCIA, 

2007). 

O Shen (espírito) vitaliza o corpo e a consciência e fornece a força da personalidade. Assim, o 

Jing, o Qi e o Shen juntos formam o San Bao ou os Três Tesouros (ROSS, 1994). 
 

 8. Teoria do Yin e do Yang 

 

De acordo com Yamamura (2001), observando-se a natureza, verifica-se que tudo o que nela 

existe é composto por dois aspectos específicos e essenciais que se complementam e que 

mantém entre si um equilíbrio dinâmico. Esses dois aspectos foram chamados pelos antigos 

chineses de Yin e Yang. A teoria do Yin e Yang considera o mundo como um todo e que esse 

todo é resultado da unidade contraditória dos dois princípios, o Yin e o Yang.  

Os princípios do Yin e Yang estão presentes em todos os aspectos da teoria chinesa. São 

utilizados para explicar a estrutura orgânica do corpo humano, suas funções fisiológicas, as leis 

referentes à causa e à evolução das doenças, e para servir de guia no diagnóstico e no tratamento 

clínicos (AUTEROCHE & NAVAILH, 1992). 

Conceito do Yin e Yang: conceito básico fundamental de todas as ciências orientais que 

corresponde à condição primordial e essencial para a origem de todos os fenômenos naturais, 

como, por exemplo, o princípio da energia e da matéria (YAMAMURA, 1996). 

A relação entre Yin e Yang, em um ciclo de vinte e quatro horas está representada na figura 

abaixo: 

 

 

 
Fonte: Filosofia e teoria do Yin Yang 

Figura 2. Ciclo de 24 horas do Yin Yang 

 



Yang dá energia, movimento e calor; Yin dá solidez, nutrição, umidade, frescor e descanso. O 

equilíbrio harmonioso entre Yin e Yang dá saúde e contentamento. O desequilíbrio entre Yin e 

Yang é a base, em grande parte, da doença, seja esta física ou psicológica. Yang em Excesso 

ou Deficiência de Yin significam excesso de atividade, de movimento, de calor e de secura com 

falta de descanso decorrente de nutrição insuficiente e falta da perfeita sedimentação do Espírito 

do Coração no corpo material. Excesso de Yin ou Deficiência de Yang significam falta de 

movimento físico, emocional e mental, com Excesso de Frio e Umidade (ROSS, 2003). 

Em um corpo humano saudável, os dois aspectos opostos do Yin e do Yang não coexistem de 

modo pacífico e sem relação de um sobre o outro, ao contrário, eles se confrontam e se repelem 

mutuamente. Porém, sua oposição cria um equilíbrio dinâmico, e origina o desenvolvimento e 

a transformação dos objetos (AUTEROCHE & NAVAILH, 1992).  

De acordo com Yamamura (2001), o Yin e o Yang têm concepção ao mesmo tempo simplória 

e complexa. Eles são aspectos opostos ou, se vistos por outro prisma, representam uma coisa 

única. 

 

9. Teoria dos Cinco Elementos  

 

A teoria dos cinco elementos, também conhecida como teoria dos cinco movimentos, constitui 

o segundo pilar da filosofia e da Medicina Tradicional Chinesa. A concepção dos Cinco 

Movimentos baseia-se na evolução dos fenômenos naturais, em como os vários aspectos que 

compõem a Natureza geram e dominam uns aos outros (YAMAMURA, 2001).  

Na Medicina Chinesa, além do Yin e do Yang, há cindo elementos, que contém, em si, cinco 

movimentos energéticos diversos, chamados de Wu Xing (CAMPLIGLIA, 2004). 

Para Campiglia (2004), Wu Xing, portanto, significa os cinco movimentos, traduzidos, muitas 

vezes, como “os cinco elementos”, pois cada movimento corresponde a um elemento na 

Medicina Chinesa: Água, Madeira, Fogo, Terra e Metal. Porém, a idéia de movimento não pode 

ser corretamente entendida se traduzida apenas como elemento, pois o movimento é 

naturalmente dinâmico e a palavra elemento gera uma sensação estática.  

Os movimentos são associados não só a elementos, mas também a cores, sabores, sons, órgãos 

e funções do corpo e da mente (CAMPIGLIA, 2004). 

Originalmente, na China, designavam-se os cinco elementos de Wu-Hsing; sendo que Wu 

significa cinco e Hsing, andar. Os cinco elementos (a Madeira, o Fogo, a Terra, o Metal e a 

Água) são, na realidade, os cinco elementos básicos que constituem a natureza. Existe entre 

eles uma interdependência e uma inter-restrição que determinam seus estados de constante 

movimento e mutação (WEN, 1985). 

A Teoria dos Cinco Elementos ocupa um lugar importante na medicina chinesa, porque todos 

os fenômenos dos tecidos e órgãos, da fisiologia e da patologia do corpo humano, estão 

classificados e são interpretados pelas inter-relações desses elementos. Essa teoria é usada como 

guia na prática médica (WEN, 1985).  

Os dois princípios básicos dos cinco movimentos em condições de normalidade referem-se aos 

conceitos de "geração" e de "dominância" (YAMAMURA, 2001).  

O princípio de geração dos Cinco Movimentos estabelece que cada Movimento gera o 

Movimento Seguinte. Chamada regra "mãe-filho", "mãe" é o Movimento que gera e "filho" é o 

Movimento que foi gerado. Por exemplo: o Movimento Fogo atua como “mãe” do Movimento 

Terra e como “filho” do Movimento Madeira, e assim por diante (YAMAMURA, 2001).  

Outro princípio é o de dominância que estabelece que cada Movimento apresenta dominância 

sobre o movimento que sucede, isto é, aquele que ele gerou. Esse princípio é também conhecido 

como regra "avô-neto". Tem como finalidade controlar o crescimento desenfreado que ocorreria 

se houvesse somente o princípio da geração. Por exemplo: o Movimento Fogo domina o 
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Movimento Metal, que representa seu “neto”. Chama-se de “avô” o Movimento que domina, e 

de “neto”, o que é dominado (YAMAMURA, 2001).  

A interação dinâmica das leis de geração e dominância dos Cinco Movimentos promove a 

harmonia do sistema, mantendo o equilíbrio na natureza e a saúde no ser humano. Os cinco 

elementos não são imóveis, estáticos, muito pelo contrário. Eles estão permanentemente 

interagindo segundo duas leis ao mesmo tempo extremamente simples e precisas. Elas regem 

as inter-relações entre os Cinco Elementos (ODOUL, 2003). 

Os princípios de geração e dominância estão representados na figura a seguir: 

 

 
Fonte: Wen (1985) 

Figura 1 - As relações de geração e de inibição dos cinco elementos 

 

De acordo com Hicks (2007), o Coração ocupa o cargo de senhor e soberano. O brilho do 

espirito se origina dele. O Pulmão ocupa o cargo de ministro e chanceler. A regulação da rede 

que dá a vida se origina dele. O Fígado ocupa o cargo de general das forças armadas. A 

avaliação das circunstancias e a concepção dos planos se originam dele. A Vesícula Biliar é 

responsável pelo que é justo e exato. A determinação e a decisão se originam dela. O Tan Zong 

(nome antigo para o Pericárdio) tem o cargo de residente como também de emissário. O 

entusiasmo e a alegria se originam dele.  

O Estômago e o Baço são responsáveis pela armazenagem e pelos celeiros. Os cinco sabores se 

originam deles. O Intestino Grosso é responsável pelo trânsito. Os resíduos da transformação 

se originam dele. O Intestino Delgado é responsável em receber e fazer as coisas florescerem. 

As substâncias transformadas se originam dele. O Rim é responsável pela criação de poder. A 

perícia e a habilidade se originam dele. O Triplo Aquecedor é responsável em abrir as passagens 

e pela irrigação. A regulação dos fluídos se origina dele. A Bexiga é responsável pelas regiões 

e pelas cidades. Armazena os líquidos corporais. As transformações do qi, então, escasseiam 

seu poder (HICKS, 2007). 
 

10. Teoria Zang Fu 

 

Conceito do Zang Fu (Órgãos/Vísceras): aborda a fisiologia energética dos Órgãos, das 

Vísceras e das Vísceras Curiosas do Ser Humano, que constituem o alicerce para a compreensão 



da fisiologia e da propedêutica energética e da fisiopatologia das doenças e seu tratamento 

(YAMAMURA, 2001).   

Segundo Ross (1994), os conceitos de Zang Fu formam o âmago central da Medicina 

Tradicional Chinesa; o estudo da fisiologia e da patologia são em termos dos Zang Fu, que 

podem ser considerados como os sistemas de órgãos da Medicina Tradicional Chinesa, embora 

não se refira tanto às estruturas quanto aos inter-relacionamentos funcionais e que não há 

necessariamente uma correspondência íntima entre as concepções dos Zang Fu com os sistemas 

de órgãos da Medicina Ocidental. 

Para Ross (1994), a função do Zang Fu é de receber o ar, os alimentos e as bebidas do ambiente 

externo e transformá-los em Substâncias e em produtos supérfluos, estes são excretados e as 

Substâncias são circuladas por todo o corpo, mesmo sobre a superfície dele, e, no corpo, as 

substâncias circulam tanto dentro como fora da rede dos Canais e Colaterais (Jing Luo), para 

abastecer todas as estruturas do corpo; além disso, os Zang Fu são também responsáveis por 

manter uma interação harmoniosa entre o corpo e o ambiente externo. Os seis Zang Fu e seus 

acoplados, juntamente com o nome chinês, nome ocidental e abreviação ocidental para cada 

um são representados na Tabela 1, a seguir: 

 
 

Palavras 

Chinesas 

Zang 

Aproximação 

Portuguesa 

 

Abreviação 

Shen 

Pi 

Gan 
Xin 

Fei 

Xin Bao 

Rins 

Baço-Pâncreas 

Fígado 
Coração 

Pulmão 

Pericárdio 

R 

BP 

F 
C 

P 

CS 

Fonte: Ross (1994) 
Tabela 1 – Zang Fu 

 

Os Órgãos (Zang) são aqueles que têm a função de armazenar a essência dos alimentos, que 

proporciona o dinamismo físico, visceral e mental. São estruturas geradoras e transformadoras 

de energia e do Shen (Consciência) que constitui, no exterior, a manifestação da energia interior 

(YAMAMURA, 2001). 

As Vísceras (Fu) constituem as estruturas tubulares e ocas que têm função de receber, 

transformar e assimilar os alimentos, além de promover a eliminação de dejetos. São o Tubo 

Digestivo e o Pangguang (Bexiga). Essas estruturas são englobadas por um elemento altamente 

energético, Yang do Yang, o Sanjiao (Triplo Aquecedor) que tem a finalidade de promover a 

atividade de todos os órgãos internos (YAMAMURA, 2001). 

Segundo Ross (1994), os acoplamentos do sistema Zang Fu têm importância clínica 

considerável, enquanto alguns não são considerados. Por exemplo, existem ligações muito 

estreitas entre Gan e o Dan, entre o Pi e o Wei e entre o Shen e o Pang Guang. Entretanto, as 

ligações entre Xin (Coração) e o Xiao Chang (Intestino Delgado), e Fei (Pulmão) e Da Chang 

(Intestino Grosso) são mais tênues e os Padrões de Desarmonia de Xiao Chang e de Da Chang 

são incluídos nos padrões de desarmonia de Pi e do Wei e são tratados pelos pontos de 

Acupuntura dos canais Pi e Wei.  

As ligações entre Xin Bao (Pericárdio) e San Jiao (Triplo Aquecedor) são vagas; o Xin Bao não 

é geralmente considerado como separado Xin (Coração) no contexto de doença crônica e as 

funções de Xin Bao na proteção de Xin e de San Jiao na regulação das vias das Águas, estão 

bem separadas (ROSS, 1994).  

De acordo com o mesmo autor, Dan, Wei e Pang Guang apresentam poucos Padrões de 

Desarmonia separados dos seus respectivos Zang. A fisiologia e patologia destes Fu estão 

incluídas principalmente nos sistemas Zang dominante, embora se dê uma ênfase maior à parte 

 

Palavras 

Chinesas 

Fu 

Aproximação 

portuguesa 

 

Abreviação 

Pang Guang 

Wei 

Dan 

Xiao Chang 

Da Chang 
San Jiao 

Bexiga 

Estômago 

Vesícula Biliar 

Intestino Delgado 

Intestino Grosso 
Triplo Aquecedor 

B 

E 

VB 

ID 

IG 
TA 
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Yang, que são os aspectos Yang relacionados com a digestão e excreção. Enquanto estes três 

Fu têm relativamente pouca existência separados do sistema Zang, seus Canais apresentam uma 

variedade maior de sinais e sintomas independentes, visto que os Canais de Bexiga (Pang 

Guang), da Vesícula Biliar (Dan) e do Wei (Estômago) são os maiores do corpo.  

 

11. Os meridianos de energia (Jing Luo) 

 

Jing Luo é o termo genérico que engloba os meridianos e suas ramificações. Jing significa 

"dirigir", e Luo significa "uma rede", um sistema de união ou de ligação. Os Jing Luo são locais 

privilegiados que ligam os órgãos aos membros, fazem comunicar o alto com o baixo, a 

superfície e o interior, regulam o funcionamento de cada parte do corpo nas quais circulam o 

Qi e o sangue (AUTEROCHE & NAVAILH, 1992). 

De acordo com Ross, (1994), o sistema de Jing Lou, de Canais e Colaterais, forma uma rede de 

caminhos que conecta todas as partes do corpo, para que as Substâncias, principalmente o Qi e 

o Xue sejam transportados para todos os Zang Fu e tecidos. 

A circulação do Qi e do Xue obedece aos pricípios da polaridade Yin/Yang, do movimento Alto 

e Baixo, das contraturas e relaxamento musculares. O Qi circula nos Canais de Energia e o Xue 

(Sangue) circula nos vasos sanguíneos, promovendo a nutrição, a defesa, a harmonização 

energética dos Órgãos, das Vísceras e dos tecidos (YAMAMURA, 2001). 

De acordo com Yamamura (1996), os pontos de acupuntura situados nos canais de energia se 

projetam na pele, e representam o mais exterior da relação Interior-Exterior dos Zang Fu, que 

se comunicam com os membros por meio desses canais, e estes, por intermédio dos pontos, 

com a pele.  

Os canais de energia têm a função de relacionar os Zang e os Fu com o exterior e vice-versa, 

assim os canais funcionam como vias de penetração de energias da superfície até o interior. 

Dessa forma, o fluxo energético dos canais de energia reflete e demonstra o estado dos Zang 

Fu. Quando fatores alteram a qualidade e quantidade do fluxo de Qi nos canais, podem 

ocasionar o surgimento de manifestações clínicas. Portanto, por meio dos pontos de acupuntura 

dos canais, que são a expressão dos Zang Fu, ao nível mais externo, é possível atuar no exterior 

(parte somática) para tratar e fortalecer os Zang Fu, situados no interior (YAMAMURA, 2001).  

 

12. Acupuntura 
 

Esta ciência surgiu na China em plena Idade da Pedra, isto é, há aproximadamente 4.500 anos. 

No entanto, apesar de sua antiguidade, continua evoluindo (WEN, 1985).  

De acordo com Yamamura (2001), o Chen-Chui ou acupuntura, como é conhecido no Ocidente, 

é um antigo método terapêutico chinês que se baseia na estimulação de determinados pontos do 

corpo com agulha (Chen) ou fogo (Chui), a fim de restaurar e manter a saúde. A acupuntura foi 

idealizada dentro do contexto global da filosofia do Tao e das concepções filosóficas e 

fisiológicas que nortearam a Medicina Tradicional Chinesa. A concepção dos Canais de Energia 

e dos pontos de acupuntura, o diagnóstico energético e o tratamento baseiam-se nos preceitos 

do Yang e do Yin, dos Cinco Movimentos, da Energia (Qi) e do Xue (Sangue).  

A acupuntura visa restabelecer a circulação da energia (Qi) nos Canais de Energia e dos Órgãos 

e das Vísceras e, com isso, levar o corpo a uma harmonia de energia e de matéria 

(YAMAMURA, 2001). 

Segundo a teoria da Acupuntura, todas as estruturas do organismo se encontram originalmente 

em equilíbrio pela atuação das energias Yin (negativas) e Yang (positivas). Por exemplo: pelo 

princípio de Yin e Yang podem-se explicar os fenômenos que ocorrem nos órgãos através dos 

conceitos de superficial e profundo, de excesso e deficiência, de calor e frio. Desse modo, se as 



energias Yin e Yang estiverem em perfeita harmonia, o organismo, certamente, estará com 

saúde. Por outro lado, um desequilíbrio gerará a doença (WEN, 1985).  

A arte da Acupuntura visa, através de sua técnica e procedimentos, a estimular os pontos 

reflexos que tenham a propriedade de restabelecer o equilíbrio, alcançando-se, assim, resultados 

terapêuticos (WEN, 1985).  

Os pontos de acupuntura exteriorizam-se em áreas circunscritas da pele, com alguns milímetros 

quadrados, por onde o Qi, dos Canais de Energia e dos Zang Fu (Órgãos/Vísceras), atinge a 

superfície. São aberturas dos Canais de Energia Principais onde o fluxo de Qi troca de 

intensidade e de direção. Representam o mais exterior da relação Interior-Exterior dos Órgãos 

e das Vísceras, que se comunicam com os membros por meio dos Canais de Energia Principais, 

e estes, por sua vez, por intermédio dos Pontos de Acupuntura com a pele (YAMAMURA, 

2001). 

As recentes pesquisas científicas muito têm contribuído para uma maior compreensão da 

Acupuntura. Além dos conceitos já bem conhecidos, existem mecanismos neurológicos e 

neuroendocrinológicos; além disso, a Acupuntura tem provado ser eficaz em relação aos 

sistemas alérgico e imunológico (WEN, 1985). 

A acupuntura vem ganhando reconhecimento no meio científico, em função dos resultados 

convincentes de grande número de pesquisas, principalmente estudos experimentais com 

animais de laboratório, que têm desvendado importantes etapas do seu mecanismo de ação 

(STUX; HAMMERSCHLAG, 2005).  

Os efeitos combinados da ação do Qi nos Canais de Energia, que se faz de maneira primária, 

agem sobre o sistema nervoso autônomo e sobre o sistema nervoso central, assim como o Xue 

(Sangue), difundindo o Qi e os substratos (hormônicos, hormônios cerebrais, etc.) provocando 

as reações (analgesia, hipoalgesia, hiper ou hipofunção das estruturas orgânicas) quando se 

estimulam os pontos de acupuntura (YAMAMURA, 2001). 

Segundo Yamamura (1995), um dos pioneiros no estudo de mecanismo neuro-humoral da 

acupuntura é Ji-Sheng Han, que em 1986 publicou um resumo das vias neurais implicados na 

ação da acupuntura. Pesquisas posteriores vieram corroborar a asserção sobre o envolvimento 

de neurotransmissores no seu mecanismo de ação. O mesmo autor afirma que essa ação 

neuroquímica parece envolver muitos Neurotransmissores. 

No mecanismo de ação da acupuntura, o ácido gama aminobutírico (GABA), as beta (β) 

endorfinas, as encefalinas, a dopamina, o colecistocinina (CCK-8), o fator liberador de 

corticotrofina (CRF), a substância P e outros neurotransmissores estão implicados nos 

transtornos de ansiedade e de depressão (GRAEFF, 1999). 

As três áreas principais da prática clínica são o diagnóstico, o tratamento e a instrução ao 

paciente. Os três principais métodos de reunir informações no diagnóstico são observação-

interrogação, pulso e língua. No diagnóstico discriminativo, a informação é organizada em 

termos de Yin e Yang, Oito Princípios, Fatores de Doença, Matérias, Jing Luo e Zang Fu; e a 

escolha dos princípios de tratamento, dos pontos, dos métodos e dos modos da instrução ao 

paciente, são decididos nesta base (ROSS, 1994).   

A razão pela qual na Medicina Tradicional Chinesa se pode diagnosticar alterações patológicas 

internas pela observação e análise dos sinais externos é que o homem é um todo orgânico, com 

suas partes íntimas e inseparavelmente ligadas umas às outras pelos canais. Assim, as alterações 

internas do corpo são mostradas externamente e inevitavelmente como anormalidades na 

fisionomia, seja quadro da língua ou do pulso (YAMAMOTO, 1998). 

Após elaborar um diagnóstico e identificar o padrão, o próximo passo consiste em determinar 

o princípio de tratamento a ser adotado. O profissional praticante da medicina chinesa deve 

preparar um plano de ação coerente e racional, sobre o que deverá ser tratado primeiro, o que é 

primário e o que é secundário na condição do paciente, qual a importância relativa da condição 

aguda ou crônica e qual método de tratamento deverá ser utilizado (MACIOCIA, 2005). 
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Nas diversas síndromes dos Zang Fu, cada quadro ou padrão de desarmonia recebe um 

tratamento diverso, com combinações de pontos de acupuntura. Todavia, alguns pontos são 

especialmente indicados para o tratamento dos distúrbios do Shen e das alterações emocionais. 

Alguns pontos têm em seu nome o ideograma “Shen” e, por isso, são especialmente indicados 

no tratamento dos distúrbios psíquicos. Alguns dos pontos agem diretamente no Shen: C-7, B-

44, R-23, VB-13, VG-11, VG-24, VC-8. Os pontos que atuam na “agilidade espiritual” (Ling) 

são: C-4, R-24, VG-10.  Já os que agem no Hun são: B-47; no Po: B-42; no Yi: B-49; e no Zhi: 

B-52 (CAMPIGLIA, 2004).  

Para Focks (2005), os pontos de acupuntura CS6 (Neiguan), VC17 (Danzhong), MCP3 

(Yintang), VG20 (Baihui) e BP6 (Sanyinjiao), quando estimulados, têm a função de “acalmar 

a mente” e os pontos E36 (Zusanli), BP6 (Sanyinjiao), IG4 (Hegu), IG11 (Quchi) e F3 

(Taichong), promovem o bom funcionamento visceral e mental, acalmando o que está agitado 

e estimulando o que está deprimido. 

Basicamente o tratamento energético comum a todas as afecções, decorrente do acometimento 

dos Canais de Energia Principais, visa desbloquear o Qi e o Xue (Sangue), promover a 

circulação de Qi e fortalecer os Zang Fu (YAMAMURA, 2001).  

  

13. Metodologia 

 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi baseada na revisão bibliográfica de 

livros, artigos científicos de vários autores e teses disponíveis, durante o período de 1985 a 

2012. Sites da internet relacionados ao tema proposto, tendo como palavras chave: ansiedade, 

depressão e acupuntura, foram utilizados como ferramenta de pesquisa, com a finalidade de 

mostrar o auxílio da acupuntura no tratamento dos sintomas da ansiedade e depressão. 

 

14. Resultados e Discussão 

 

A Ansiedade é uma emoção gerada por uma antecipação de um perigo difuso, difícil de prever 

e de controlar. Transforma-se em medo diante de um perigo bem identificado. A ansiedade é 

acompanhada por modificações fisiológicas e hormonais características dos estados de ativação 

elevada, e está muitas vezes associada ao comportamento de conservação-retração ou a atitude 

de evitação. Os distúrbios ansiosos compreendem as fobias, as crises de angústias ou ataques 

de pânico, ansiedade generalizada, manifestações obsessivas e compulsivas, e ansiedade pós-

traumática. Com exceção das crises de angústia, os medicamentos recomendados para as 

manifestações sintomáticas da ansiedade patológica são os benzodiazepínicos ou 

tranquilizantes menores (DORON & PAROT, 2001).  

O fato de um evento ser percebido como estressante depende da sua natureza, bem como dos 

recursos, defesas e mecanismo de manejo do indivíduo. Esses envolvem o ego, uma abstração 

coletiva que se refere aos processos pelas quais a pessoa percebe, pensa e atua sobre os eventos 

externos ou impulsos internos. Uma pessoa cujo ego está funcionando adequadamente, 

encontra-se em um equilíbrio adaptativo com o mundo externo e o mundo interno; caso não 

esteja funcionando adequadamente e o desequilíbrio continue por tempo suficiente, a pessoa 

apresentará ansiedade crônica (KAPLAN, 1997)  

De acordo com Kaplan (1997), além dos efeitos motores e viscerais da ansiedade, seus efeitos 

sobre o pensamento, a percepção e o aprendizado não devem ser ignorados. A ansiedade tende 

a produzir confusão e distorções perceptivas não apenas em termos de tempo e espaço, mas de 

pessoas e significados dos eventos. 

A medicina chinesa ou MTC, considera que a desarmonia energética seja responsável pelo 

aparecimento de diversas enfermidades. No campo da depressão, alguns estudos têm apontado 

vantagens para o paciente no uso da Acupuntura. Essa técnica tem revelado resultados 



semelhantes àqueles produzidos pelos fármacos antidepressivos e sem efeitos colaterais 

(TEODORO, 2010). 

A Medicina Tradicional Chinesa entende que a maioria dos distúrbios emocionais e psíquicos 

tem em sua base uma desarmonia entre as energias dos diversos órgãos do organismo, com 

especial destaque para as energias do coração e do rim (AUTEROCHE & NAVAILH, 1992). 

Dentro da perspectiva da acupuntura, distúrbios emocionais ou psíquicos são demonstrações de 

distúrbios do espírito (shen) que em chinês tanto significa espírito quanto rim, e que o coração 

(xin) é o lugar de moradia do espírito (shen). Nesse sentido, o espírito não consegue encontrar 

condições adequadas para habitar a sua morada, por isso fica conturbado, manifestando os 

sintomas da ansiedade e depressão descritos no trabalho (ROSS, 1994). 

Este estudo teve como objetivo analisar o auxílio da acupuntura no tratamento de sintomas da 

ansiedade e da depressão. 

Embora a ansiedade e depressão tenham manifestações clínicas diferentes, os pontos de 

acupuntura utilizados nos estudos revisados promoveram modificações nos fatores psicológicos 

e fisiológicos dos indivíduos, diminuindo tanto os sintomas e os sinais da ansiedade como os 

da depressão. Alguns pontos têm em seu nome o ideograma “Shen” e, por isso, são 

especialmente indicados no tratamento dos distúrbios psíquicos. Alguns dos pontos agem 

diretamente no Shen: C-7, B-44, R-23, VB-13, VG-11, VG-24, VC-8. Os pontos que atuam na 

“agilidade espiritual” (Ling) são: C-4, R-24, VG-10. Já os pontos que agem no Hun são: B-47; 

no Po: B-42; no Yi: B-49; e no Zhi: B-52 (CAMPIGLIA, 2004).  

Para Focks (2005), os pontos de acupuntura CS6 (Neiguan), VC17 (Danzhong), MCP3 

(Yintang), VG20 (Baihui) e BP6 (Sanyinjiao), quando estimulados, têm a função de “acalmar 

a mente” e os pontos E36 (Zusanli), BP6 (Sanyinjiao), IG4 (Hegu), IG11 (Quchi) e F3 

(Taichong), promovem o bom funcionamento visceral e mental, acalmando o que está agitado 

e estimulando o que está deprimido.  

Segundo Campiglia (2004), o tratamento realizado por meio da acupuntura não proporciona 

curas milagrosas ou o fim total das patologias dos pacientes. O tratamento pela acupuntura 

ocorre de modo processual, sendo que o restabelecimento da saúde se dá de modo gradual e 

está diretamente relacionado a condições externas (ambientais, climáticas, sociais e históricas) 

e internas (alimentação, estados emocionais, espiritualidade), com as quais o sujeito se 

relaciona (CAMPIGLIA, 2004). 

O presente estudo veio evidenciar um efeito benéfico da acupuntura no tratamento dos sintomas 

da ansiedade e da depressão e abre novas perspectivas para o tratamento de outros transtornos 

mentais e consequentemente dos físicos por meio de técnicas terapêuticas complementares, 

entre elas a acupuntura. 

 

15. Conclusão  

 

Os resultados indicam que a acupuntura como estratégia terapêutica pode reduzir os sintomas 

de ansiedade e/ou de depressão. Os sintomas psicológicos e fisiológicos da ansiedade e 

depressão causam um comprometimento na saúde mental e emocional do indivíduo, atingindo 

a qualidade de vida dos portadores dessas entidades, afetando suas relações familiares, sociais 

e ocupacionais. No entanto, muitos estudos sobre o mecanismo neuro-humoral da acupuntura 

demonstram efeitos benéficos nas funções do sistema neurovegetativo simpático e 

parassimpático, com a participação de vários tipos de neurotransmissores como a serotonina, 

dopamina, acetilcolina, noradrenalina entre outros, envolvidos no mecanismo de ação da 

acupuntura, diminuindo os sintomas da ansiedade e da depressão. Na literatura, em diversos 

estudos citados neste trabalho, está descrito que a acupuntura reduz a atividade simpático 

adrenal associada ao estresse, evidenciado clinicamente como relaxamento, calma e diminuição 

subjetiva do estresse excessivo. A ansiedade e a depressão são transtornos crônicos e 
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recorrentes que quando tratados somente com fármacos, pode levar a permanecia de alguns 

sintomas que impedem o indivíduo de se relacionar, pois permanecem resíduos de disfunção 

psicossocial. A acupuntura associada ao tratamento medicamentoso, pode permitir a redução 

das doses desses fármacos, diminuindo os efeitos colaterais que muitas vezes causam 

dependência.  

Dentro dessa perspectiva, considera-se que o presente estudo veio evidenciar um efeito benéfico 

da acupuntura no tratamento dos sintomas da ansiedade e depressão, abrindo novas perspectivas 

para o tratamento de outros transtornos mentais e físicos por meio da técnica terapêutica 

complementar, acupuntura.  

Apesar dessas descobertas, faz-se necessário estudos sistematizados através de pesquisas 

básicas e clínicas para mostrar a eficácia ou não desses procedimentos, possibilitando o acesso 

aos benefícios das técnicas terapêuticas complementares, aos portadores de ansiedade e 

depressão. 
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